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Σε πνεύμα συνεργασίας πραγματοποιήθηκε την Πέ-
μπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019, συνάντηση του Προέδρου του 
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), κ. Σπυ-
ρίδωνα Μάμαλη και του Μέλους του Διοικητικού Συμβου-
λίου και Προέδρου της Π.Ε.Δ.Δ.Υ., κ. Νικόλαου Μπόκαρη 
με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γε-
ωργιάδη.

Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η ανάπτυξη της χώ-
ρας και η προσφορά του Επιμελητηρίου σε αυτήν μέσα από 
τον θεσμικό και επιστημονικό του ρόλο, σε θέματα αρμοδι-
ότητάς του. 

Παράλληλα συζητήθηκε και η αναγκαιότητα άρσης των 
στρεβλώσεων που έχει δημιουργήσει η έκδοση του Προ-
εδρικού Διατάγματος 99/2018 (ΦΕΚ 187/Α’) σχετικά με 
τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών, λόγω των 
επικαλύψεων με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώμα-
τα των γεωτεχνικών, όπως αυτά καθορίζονται στο Π.Δ. 

344/2000 (297/Α’). Τέλος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
τέθηκαν και άλλα ζητήματα, όπως η  υλοποίηση των προ-
γραμμάτων ΕΣΠΑ. 

Συνάντηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
με τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας του ΠΣΚΕ
Με επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής 

Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, το Επιμελη-
τήριο ζήτησε την αντιμετώπιση μίας σειράς προβλημάτων 
που αφορούν τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήμα-
τος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην κατεύθυνση της 
βελτίωσης της λειτουργικότητας αλλά και της αποτελεσμα-
τικότητάς του. Σύμφωνα με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. οι παρεμβάσεις 
που θα πραγματοποιηθούν θα πρέπει να καθιστούν το 
ΠΣΚΕ προσβάσιμο όταν η υπηρεσία προκήρυξης του προ-
γράμματος το κρίνει απαραίτητο, να επιτρέπεται η οριστι-
κοποίηση της πρότασης, η λήψη του Αριθμού Πρωτοκόλ-
λου και η αξιολόγησή της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ακόμα και στις περιπτώσεις που το σύστημα θα διαγνώσει 
πρόβλημα και να εξεταστεί η εκχώρηση της αρμοδιότητας 
διαχείρισης του ΠΣΚΕ στην κατά περίπτωση Υπηρεσία Δια-
χείρισης της πρόσκλησης του κάθε προγράμματος. Αναλυ-

τικά, τη σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου μπορείτε να 
τη δείτε ΕΔΩ.

Γεωργία – Κτηνοτροφία: Το μέλλον είναι τώρα
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 1η Πανη-

γυρική Συνεδρίαση της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ, του ΣΕΠΕ, του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και του ΣΕΚΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις 13 
Δεκεμβρίου 2019, στην Αθήνα, με θέμα «Αγρότης & Τεχνο-
λογία e-νώνονται». Στην εν λόγω Συνεδρίαση αναδείχθηκε 
ο τρόπος με τον οποίο οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της 
χώρας θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα νέα καινοτόμα 
εργαλεία για να  βελτιώσουν την ποιότητα του παραγό-
μενου προϊόντος και τη θέση της ελληνικής παραγωγής 
στον διεθνή χάρτη μέσα από τη νέα ψηφιακή εποχή, ενώ 
ξεκίνησε ένας εποικοδομητικός διάλογος με επίκεντρο τον 
αγρότη και τον κτηνοτρόφο. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να δείτε  ΕΔΩ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Υπηρεσίες μίας στάσης (one stop) στους εγγεγραμ-
μένους γεωτεχνικούς στη διαδικτυακή φόρμα του 
OnLine ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Συμπλήρωση στοιχείων Εξειδίκευσης – Ειδικότητας 
στο Μητρώο Απασχόλησης ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ που τη-
ρεί το Επιμελητήριο (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Εγγραφή νέων μελών μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελ-

λάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε στον Δήμαρχο της Πά-
τρας προτάσεις που θα συμβάλλουν στη «Λειτουργία και 
Εικόνα της Πόλης». Οι προτάσεις του αφορούν θέματα 
σχετικά με τα αντικείμενα του Επιμελητηρίου, όπως το 
πράσινο, η κλιματική αλλαγή, τα κατοικίδια ζώα συντρο-
φιάς και η εκπαίδευση. Αναλυτικά τις προτάσεις του 
Επιμελητηρίου μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ.

• Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Πελοποννή-
σου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας συναντήθηκε με την 
αντιπρόεδρο της ΠΕΚΔΥ και με αντιπροσωπεία του Πα-
ραρτήματος Δυτικής Ελλάδας της ΠΕΚΔΥ στο πλαίσιο 
των επαφών του Παραρτήματος με τους συνδικαλιστι-
κούς φορείς των γεωτεχνικών μελών του. Κατά τη συνά-
ντηση συζητήθηκαν σημαντικά θέματα όπως η αναγκαι-
ότητα ανάδειξης της υποστελέχωσης των υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε κτηνιατρικό προ-
σωπικό ενώ αποφασίστηκε η στενότερη συνεργασία του 
Παραρτήματος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με το αντίστοιχο Παράρτη-
μα της ΠΕΚΔΥ σε επιστημονικά θέματα κοινού ενδιαφέ-
ροντος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε 
το σχετικό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Παράταση στην προθεσμία υποβολής δικαιολογητι-

κών για το Αγροτικό Τιμολόγιο στις υφιστάμενες ηλε-
κτροδοτούμενες αρδευτικές εκμεταλλεύσεις τουλάχι-
στον έως το τέλος Ιουνίου του 2020, ζήτησε εγγράφως 
από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων το Παράρτημα Κεντρικής 
Ελλάδας του Επιμελητηρίου. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική επιστολή του 
Παραρτήματος ΕΔΩ.

• Προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρ-
μόδιο για θέματα Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, κ. Γερά-
σιμο Θωμά, απέστειλε το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τις απόψεις του επί του Εθνικού Σχεδί-
ου για την Ενέργεια και το Κλίμα, τονίζοντας ιδιαίτερα 
ότι ούτε στο κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα αλλά 
ούτε και στις σύντομες δηλώσεις των αρμόδιων κυβερ-
νητικών παραγόντων υπήρξε σαφής αναφορά στην 
Υδροηλεκτρική Ενέργεια και στις προοπτικές του τομέα 
έως το 2030. Αναλυτικά, τις απόψεις του Παραρτήματος 
μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ
Την έντονη διαμαρτυρία του εξέφρασε εγγράφως προς την 
Περιφέρεια Αττικής, το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς 
Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την προκήρυξη της μελέτης 
«Οριοθέτηση, διευθέτηση και έργα ανάσχεσης ρεμάτων 
Σούρες και Αγίας Αικατερίνης ανάντη πόλεως Μάνδρας». 
Στη σχετική επιστολή του το Παράρτημα επεσήμανε ότι η 
εν λόγω προκήρυξη είναι παράνομη, δεν λαμβάνει υπόψη 
τις αρχές της επιστήμης, θίγει τα επαγγελματικά και επι-
στημονικά δικαιώματα των μελών του και περιορίζει την 
αποτελεσματικότητα του έργου με ενδεχόμενες καταστρο-
φικές συνέπειες για την κατάντη περιοχή της Μάνδρας. 
Αναλυτικά, τη σχετική επιστολή του Παραρτήματος μπο-
ρείτε να δείτε  ΕΔΩ.

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20025
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22302&TabID=2
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22816&TabID=2
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23112&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23117&TabID=3
https://www.geotee.gr/ShowArticle.aspx?CatID=1&RefID=23137
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23124&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23121&TabID=3
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Διαδικτυακό γραφείο απασχόλησης Γεωτεχνι-
κών στον κόμβο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρόπο ηλεκτρονικών 
συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
•	 Κ.Υ.Α. 1316/331039/19-12-2019: Χορήγηση ενισχύσε-

ων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον γεωργικό το-
μέα και ειδικότερα σε καπνοπαραγωγούς της ποικιλίας 
«Κατερίνη» και της ποικιλίας «Μπασμάς» στις Περιφε-
ρειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Γρεβενών, Ημαθί-
ας, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Λαρίσης, 
Πέλλης, Πιερίας, Τρικάλων, Φλωρίνης και Χαλκιδικής, 
στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής (EE L  352/24-12-2013) όπως τρο-
ποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 316/2019 
(L51/1/22-02-2019), ΦΕΚ 4739/Β/20-12-2019.

•	 Κ.Υ.Α. 1317/331092/19-12-2019: Χορήγηση ενισχύσε-
ων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον γεωργικό τομέα 
και ειδικότερα στους παραγωγούς Αμυγδάλων όλης της 
χώρας, στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE L  352/24-12-2013) όπως 
τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 316/2019 
(L51/1/22-02-2019), ΦΕΚ 4739/Β/20-12-2019.

•	 Κ.Υ.Α. 1318/331117/19-12-2019: Χορήγηση ενισχύ-
σεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον 
τομέα της πρωτογενούς παραγωγής επιτραπέζιων ρο-
δάκινων και νεκταρινιών στους παραγωγούς όλης της 
χώρας και λεπτομέρειες εφαρμογής, στα πλαίσια εφαρ-
μογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (EE L  352/24-12-2013) όπως τροποποιήθη-
κε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 316/2019 (L51/1/22-
02-2019), ΦΕΚ 4739/Β/20-12-2019.

•	 Υ.Α. 8187/11-12-2019: Καθορισμός των λεπτομερειών 
εφαρμογής του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμε-
τοχές σε συστήματα ποιότητας», στο πλαίσιο του  Μέτρου 
3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τρο-
φίμων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
2014-2020, ΦΕΚ 4721/Β/19-12-2019.

•	 Υ.Α. Δ22/4193/22-11-2019: Έγκριση εβδομήντα (70) 
Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υπο-
χρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέ-
τες ΦΕΚ 4607/Β/13-12-2019.

•	 Πρωθυπουργική Απόφαση Υ148/29-11-2019: Σύσταση 
Επιτροπής για τη σύνταξη Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρό-
τησης Αγροπεριβαλλοντικών Υποδομών, ΦΕΚ 4549/
Β/11-12-2019.

•	 Κ.Υ.Α. 2845/278980/01-11-2019: Τροποποίηση της 
υπουργικής απόφασης 2473/98135/2018 (ΦΕΚ 2943/
Β/20-07-2019) με θέμα «Πρόγραμμα ελέγχου και εκρί-
ζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών και πρόγραμ-
μα επιτήρησης για τη βρουκέλλωση των ιπποειδών 
γαλακτοπαραγωγής» και της υπουργικής απόφασης 
3339/117339/2016 (ΦΕΚ 3589/Β/04-11-2016) με θέμα 
«Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης 
των αιγών και των προβάτων», ΦΕΚ 4338/Β/29-11-2019.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
•	 Κανονισμός (EE) 2019/2236 του Συμβουλίου της 16ης 

Δεκεμβρίου 2019 περί καθορισμού, για το 2020, των 
αλιευτικών δυνατοτήτων στη Μεσόγειο και στον Εύξει-
νο Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες 
αποθεμάτων ιχθύων, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2236 
(EEL 336/30.12.2019).

•	 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2197 του Συμβουλίου της 19ης 
Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την τροποποίηση του κα-
νονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1387/2013 για την αναστολή των 
αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορι-
σμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα, ΚΑΝΟΝΙΣ-
ΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2197 (EEL 335/27.12.2019).

•	 Απόφαση (ΕΕ) 2019/2136 του Συμβουλίου της 5ης Δε-
κεμβρίου 2019 με την οποία εγκρίνεται η έναρξη δι-
απραγματεύσεων για την τροποποίηση της διεθνούς 
συμφωνίας του 1992 για τη ζάχαρη, ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 
2019/2136 (EEL 324/13.12.2019).

•	 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2117 της Επιτροπής της 29ης 
Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των 
ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του 
εμπορίου τους, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2117 (EEL 
320/11.12.2019).

•	 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2089 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 
για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 
σχετικά με τους ενωσιακούς δείκτες αναφοράς για την 
κλιματική μετάβαση και τους ευθυγραμμισμένους με τη 
συμφωνία του Παρισιού ενωσιακούς δείκτες αναφοράς, 
καθώς και τις γνωστοποιήσεις σχετικά με την αειφο-
ρία για τους ενωσιακούς δείκτες, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)  
2019/2089 (EEL 317/09.12.2019).

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20935
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20935
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https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23126&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23125&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23114&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23105&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23105&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23076&TabID=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2236&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2236&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:335:FULL&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:335:FULL&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2136&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2136&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2117&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2117&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2089&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2089&from=EL
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•	 Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2035 της 
Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2019 για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες 
που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται 
χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνη-
λασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων 
και αυγών για επώαση,  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2035 
(EEL 314/05.12.2019).

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/2032 της Επιτροπής 
της 26ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων 
πρόληψης της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένω-
ση του Fusarium circinatum Nirenberg & O’ Donnell 
(πρώην Gibberella circinata) και την κατάργηση της 

απόφασης 2007/433/ΕΚ, ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/2032 
(EEL 313/04.12.2019).

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2007 της Επιτρο-
πής της 18ης Νοεμβρίου 2019 για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τους καταλόγους ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης, 
ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, ζωικών υποπροϊό-
ντων και παράγωγων προϊόντων, καθώς και σανού και 
άχυρου που υποβάλλονται σε επίσημους ελέγχους σε 
συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και για την τροποποί-
ηση της απόφασης 2007/275/ΕΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 
2019/2007 (EEL 312/03.12.2019).

ΕΥΡΩΠΗ

•	 Στις 19 Δεκεμβρίου 2019 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπε-
ράσματα για τη βιοποικιλότητα κατά την προετοιμασία του 
παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020. 
Στα συμπεράσματα το Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ 
και τα κράτη μέλη της θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο και θα 
εντείνουν τις προσπάθειες για την ανάσχεση της απώλειας 
της βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση των οικοσυ-
στημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 18 Δεκεμβρίου 2019 οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των 
κρατών μελών στην ΕΕ ενέκριναν την προσωρινή συμ-
φωνία που είχε επιτευχθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο σχετικά με κανονισμό που θα διευκολύνει τη χρήση 
επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για γεωργική άρ-
δευση. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ψήφισμα που ενέκρινε 
στις 18 Δεκεμβρίου 2019 ζήτησε ελάττωση της χρήσης 
φυτοφαρμάκων για να σωθούν οι μέλισσες. Για περισσό-
τερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 16-17 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η τα-
κτική σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και 
Αλιείας στις Βρυξέλλες. Στη σύνοδο συμμετείχε ο Υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Μ. Βορίδης, ο 
οποίος έθεσε το ζήτημα των παράνομων ελληνοποιήσε-
ων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το 
σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου ΕΔΩ.

•	 Στις 16 Δεκεμβρίου 2019 το Συμβούλιο εξέδωσε συμπε-
ράσματα σχετικά με τα προσεχή βήματα που θα βελτιώ-
σουν τους τρόπους αντιμετώπισης και αποτροπής δόλι-
ων πρακτικών στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Για περισ-
σότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 16 Δεκεμβρίου 
2019 την 6η τροποποίηση του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Για περισσότερες πληρο-

φορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του 
Υπ.Α.Α.Τ.  ΕΔΩ.

•	 Στις 16 Δεκεμβρίου 2019 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπε-
ράσματα με τα οποία παρέχονται πολιτικές κατευθύνσεις 
για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών 
του πλανήτη. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 16 Δεκεμβρίου 2019 το Συμβούλιο ενέκρινε κανο-
νισμό για τον καθορισμό των ορίων αλιευμάτων για το 
2020 για ορισμένα αποθέματα ιχθύων στη Μεσόγειο και 
στον Εύξεινο Πόντο. Για περισσότερες πληροφορίες δεί-
τε ΕΔΩ.

•	 Στις 12 Δεκεμβρίου 2019 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέ-
κρινε συμπεράσματα για την κλιματική αλλαγή, το ΠΔΠ, 
τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και τις σχέσεις 
της ΕΕ με την Αφρική, τον ΠΟΕ, την Τουρκία και την 
Αλβανία. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πα-
ρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, έναν οδι-
κό χάρτη για να καταστεί η οικονομία της ΕΕ βιώσιμη. 
Η Πράσινη Συμφωνία καλύπτει όλους τους τομείς της 
οικονομίας, ιδίως τις μεταφορές, την ενέργεια, τη γεωρ-
γία, τα κτίρια και βιομηχανίες. Για περισσότερες πληρο-
φορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 10 Δεκεμβρίου 2019 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπε-
ράσματα σχετικά με την υλοποίηση από την ΕΕ της Ατζέ-
ντας του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 
2030 και των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) που 
περιλαμβάνει. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 3 Δεκεμβρίου το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα 
σχετικά με τη σημασία του 5G για την ευρωπαϊκή οικο-
νομία και την ανάγκη μετριασμού των κινδύνων ασφά-
λειας που συνδέονται με το 5G. Για περισσότερες πληρο-
φορίες δείτε ΕΔΩ.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2035&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2035&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2032&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2032&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2007&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2007&from=EL
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/12/19/biodiversity-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/12/18/water-reuse-for-agricultural-irrigation-council-approves-provisional-deal/
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20191212IPR68921/to-ek-zita-elattosi-tis-chrisis-futofarmakon-gia-na-sothoun-oi-melisses
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/9336-dt181219a
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/12/16/food-fraud-council-adopts-conclusions/
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/9348-dt191219
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/12/16/eu-action-to-protect-the-world-s-forests-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/12/16/council-greenlights-2020-fishing-opportunities-in-the-mediterranean-and-black-seas/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/12/12/european-council-conclusions-12-december-2019/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_6691
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/12/10/sustainable-europe-by-2030-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/12/03/significance-and-security-risks-of-5g-technology-council-adopts-conclusions/
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Δωρεάν δημιουργία ιστοσελίδας για τα μέλη 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικής συναλλα-
γής για την πληρωμή της συνδρομής στο Επι-
μελητήριο και της εισφοράς 2% για τις μελέτες 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Προνομιακή τιμή στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη 
δυνατότητα συνδρομητικής πρόσβασης στην 
ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «Ύπαιθρος 
Χώρα» (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Ειδικές – προνομιακές τιμές στα μέλη 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη χρήση τηλεπικοινωνια-
κών υπηρεσιών (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

• Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ..

• Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο νόμου του Υπουργείου
με τον τίτλο «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί» μέχρι την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία A-CERT στα πλαίσια επέκτασης των δραστηριοτήτων της και για την κάλυψη συνεχώς αναπτυσσόμενων 
αναγκών επιθυμεί να προσλάβει Στελέχη - Συνεργάτες για τη στελέχωση του τμήματος Επιθεώρησης Βιολογικών Προϊ-
όντων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

Στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε στατιστικά στοι-
χεία που αφορούν τα εγγεγραμμένα μέλη του, μέχρι και τον Ιούλιο 
του 2018 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικών συναλ-
λαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέσω του συστήματος 
E-POS (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7986&TabID=5
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22733&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://www.opengov.gr/ypaat/?p=2259
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23135&TabID=4
https://www.geotee.gr/geo/stats2018/main2018.htm
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8817&TabID=5
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Προνομιακή τιμή για τη χρήση τράπεζας νομι-
κών πληροφοριών (NOMOS) από τα μέλη του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Τ.Ε.Α.ΓΕ.: 
• 12 χρόνια λειτουργίας με υψηλές αποδό-

σεις, φοροαπαλλαγές, ασφάλεια και ευελιξία 
(Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

• Ενημερωτικό τρίπτυχο για το Ταμείο Επαγγελ-
ματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

12-14 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

2020

OPENEARTH CONFERENCE ON CLIMATE CHANGE 
ADAPTATION AND MITIGATION

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Holliday Inn Hotel
Web: www.balkanroad.eu, 

Email: bpi_balkanroad@bpi.gr, 
Τηλ: 2108180232 

27-28 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

2020

6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΣΑ «ΕΛΛΑΔΑ 2020- 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ»

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων & ISWA

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (οδός Πατησίων)
Web: https://conference2020.eedsa.gr/ 

16- 18 
ΜΑΡΤΙΟΥ

 2020

RSCy2020 «EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON REMOTE SENSING AND GEOINFORMATION OF 

ENVIRONMENT»
ΚΥΠΡΟΣ

Aliathon Holiday Village (Πάφος)
Web: http://www.cyprusremotesensing.com/rscy2020/  

23-27
 ΜΑΡΤΙΟΥ 

2020

INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE 
MEDITERRANEAN PHYTOPATHOLOGICAL UNION 

«SAFEGUARDING MEDITERRANEAN PLANT 
HEALTH»
ΛΕΜΕΣΟΣ 

Cyprus University of Technology , Mediterranean 
Phytopathological Union 

Λεμεσός Κύπρου
Web: http://cyprusconferences.org/mpu2020/ 

23-27
 ΜΑΪΟΥ 

2020

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «CITIES ON VOLCANOES 11»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, ΠΜΣ 
«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών 
& Κρίσεων», Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου 

Κρήτης
Web: https://pcoconvin.eventsair.com/volcanoes11/

workshops 

24-27 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2020

HAICTA 2020 «9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

IN AGRICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Web: https://2020.haicta.gr 

9-10 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2020

16ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΓΡΟ «SUSTAINABLE 
AGRICULTURE, FOOD SECURITY AND CLIMATE 

CHANGE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN 
BIO-ECONOMY»

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας- ΕΤΑΓΡΟ
Web: www.etagro.gr/2020 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22671&TabID=4
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf
http://www.balkanroad.eu
mailto:bpi_balkanroad@bpi.gr
https://conference2020.eedsa.gr/
http://www.cyprusremotesensing.com/rscy2020/
http://cyprusconferences.org/mpu2020/
https://pcoconvin.eventsair.com/volcanoes11/workshops
https://pcoconvin.eventsair.com/volcanoes11/workshops
https://2020.haicta.gr
http://www.etagro.gr/2020



